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When the group container cracks 
Holding and containment during a challenging desert trek
Hagar Senesh & Zachi Klarfeld

In 2021, as part of an 11th grade survival trek at the Nirim youth village, Israel, 
a girl refused to continue and "dug in" for several hours in the middle of the 
trail. Several staff members were present, but the group's personal counselor 
was the one who managed the crisis and served as the leader and facilitator of 
the process.  This article offers observations on five developmental stages of 
the group process within the trek, in which the group goes from self-protection 
through despair, revealing cracks, internal organization and a glimmer of 
hope. The research tools used are open in-depth interviews with the group 
facilitator and three staff members who attended the event. The interviews 
were recorded, transcribed and analyzed. The group process and facilitation 
work are presented in the light of Winnicott's concept of "holding" and Bion's 
concept of "containment". These concepts propose an understanding of the 
facilitation function as enabling a transformational process from disintegration 
to integration, enabling the group to overcome the crisis and building a container 
for the group members.
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כשהמכל הקבוצתי נסדק
החזקה והכלה במסע אתגרי במדבר 

הגר סנש וצחי קלרפלד

מסעות שטח במדבר הם מתודה טיפולית המאפשרת עבודה קבוצתית בעלת איכויות 

הנוער  אירוע שהתרחש במסגרת מסע שטח בכפר  בניתוח  זה עוסק  ייחודיות. מאמר 

במשך  במקומה  ו"התבצרה"  ללכת,  להמשיך  קבוצה  חברת  סירבה  שבמהלכו  נירים, 

כמה שעות. באירוע נכחו חניכים ואנשי סגל, אולם את ההתמודדות המרכזית קיימה 

המשברי.  הקבוצתי  התהליך  של  כמנחה  ששימשה  הקבוצה,  של  האישית  המדריכה 

התהליך הקבוצתי ועבודת ההנחיה מוצגים בעזרת מושג ה"החזקה" של ויניקוט ומושג 

ה"הכלה" של ביון.

כזה  משבר  עם  התמודדות  בעת  התפתחות  שלבי  חמישה  של  מודל  מציע  המאמר 

תקווה.  של  וזיק  פנימית,  התארגנות  סדקים,  התגלות  ייאוש,  התבצרות,  בקבוצה: 

תהליך  לבצע  ההנחיה  פונקציית  של  הכוח  את  המאמר  מציג  אלה  שלבים  באמצעות 

של התמרה מהתפרקות להתארגנות. התמרה זו מאפשרת לקבוצה לצלוח את המשבר, 

ולפתח מכל קבוצתי מיטיב בעבור כלל חברי הקבוצה. המאמר מבוסס  לגדול ממנו, 

סגל  אנשי  שני  ועם  הקבוצה  מנחת  עם  שנערכו  פתוחים,  עומק  ראיונות  שלושה  על 

שנכחו בהתרחשות. הראיונות הוקלטו, תומללו ונותחו, ומהם נגזרו שלבי ההתפתחות 

מאפשר  לתיאוריה  המקרה  הצגת  בין  המאמר  שעושה  החיבור  במאמר.  המוצגים 

בחינה ייחודית של עבודת ההנחיה במסעות אלו, ויוכל להיות לעזר למטפלים בשטח 

שמובילים מסעות ומתמודדים עם אתגרים דומים. 

אנו מבקשים להודות לד"ר חגית שחר פרירא על הליווי המסור והרגיש, וכן ל"נירים", 

יותר  טוב  עתיד  למען  ולתרום  להעניק  ליצור,  ההזדמנות  על  שלנו,  המקצועי  הבית 

לנוער בישראל.
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